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SAFE afdragssikring giver dine kunder større tryghed i hverdagen.  
Og det kan mærkes på kundetilfredsheden.
 
Med SAFE som tillæg til lånet fra Santander, vil dine kunder stadig  
være i stand til at betale af på deres billån, selvom de bliver afskediget 
eller sygemeldt, som følge af ulykke eller sygdom. Et stærkt tilbud, der 
er relevant for de fleste. Faktisk får 10% af alle SAFE kunder brug for 
deres afdragssikring.
 
Er du ikke allerede er en del af successen, så kontakt din Santander  
konsulent og hør hvordan SAFE kan hjælpe dig til både  
større kundetilfredshed og en stærkere forretning.

SAFE afdragssikring giver 
gladere kunder  

– og det smitter af på  
resten af butikken 
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Leder

Velkommen til Gitte Seeberg

AutoBranchen Danmarks nye frontfigur er på plads. Tidligere folketingspolitiker og EU parlamentari-
ker Gitte Seeberg bliver ny direktør i AutoBranchen Danmark fra 1. august 2017.

// Hans-Jørgen Jørgensen, bestyrelsesformand i AutoBranchen Danmark 

Bestyrelsen i AutoBranchen Dan-
mark har valgt at ansætte 
Seeberg ud fra et ønske om en 
kraftig opgradering af organisa-
tionens synlighed og politiske 
gennemslagskraft.

Jeg er overordentlig tilfreds med 
at kunne præsentere Gitte 
Seeberg som AutoBranchen 
Danmarks nye administrerende 
direktør. Med ansættelsen får 
autobranchen netop det fyrtårn 
og den synlige direktør, der har 
netværk, erfaring og gennem-
slagskraft til at skabe synlighed 
og løfte branchens mærkesager 
politisk, som vi i bestyrelsen har 
ledt efter.

Det er også en stor fordel, at Git-
te Seeberg er jurist og foruden sin 
erfaring fra det danske politiske 
system også kender EU’s forret-
ningsgange indgående og ved, 
hvordan man får indflydelse der. 
Efterhånden bliver en meget stor 
del af den lovgivning, som påvir-
ker den danske autobranche, til i 
Bruxelles, fx på leasingområdet. 

For at kunne tegne og repræsen-
tere branchen på bedste vis både 
bilforhandlere, autolakerere og 
værksteder gælder det for Gitte 
Seeberg nu om at lære alle auto-
branchens mærkesager og med-
lemmer godt at kende. Lærings-
kurven bliver stejl i begyndelsen, 

men det er en erfaren og dedike-
ret direktør, som kommer til at stå 
i spidsen for AutoBranchen Dan-
mark, så forventninger fra besty-
relsen og medlemmerne er store.
Officielt starter Gitte Seeberg i 
jobbet den 1. august, men den 
nye direktør har allerede på Fol-
kemødet på Bornholm midt i juni 
været at finde hos AutoBranchen 
Danmark, hvor hun stillede op til 
en snak om branchens vilkår og 
talte autobranchens sag over for 
politikere og interessenter. 

Hans-Jørgen Jørgensen
Formand
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910 kr. pr. tegnet forsikring

Bilerne kommer tilbage til jeres værksted ved en forsikringsskade

10 % mere i timepris på arbejdsløn ved forsikringsreparationer 

500 kr. ved opgørelse af totalskade

150 point til brug i Pondux

Medlemmer af AutoBranchen 
Danmark TJENER KASSEN på 

at sælge forsikringer

Når du sælger en forsikring, tjener du:

Sælger du 300 forsikringer om året, kan du tjene op til 300.000 kr. i ren provision

www.autobranchensforsikring.dk

Alene i 2015 er der blevt henvist biler til medlemmernes værksteder for 18 mio. kr. 

Ring og hør mere på 33 68 83 00
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Ny direktør vil møde medlemmerne

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

lod posten som generalsekretær 
i WWF (Verdensnaturfonden). En 
organisation, hun efterlod væsent-
ligt styrket i forhold til, da hun hav-
de sin første arbejdsdag næsten 
otte år tidligere.

Offentligheden kender først og 
fremmest Gitte Seeberg som po-
litiker. 10 år i Folketinget, hvor hun 
blandt andet prøvede at være så-
vel skattepolitisk ordfører som fi-
nanspolitisk ordfører for Konser-
vative. Dernæst tre år i EU-parla-
mentet og medstifter af Ny Allian-
ce, nu Liberal Alliance, som hun 
dog forlod efter få måneder.

Bag det professionelle ydre med 
en juridisk baggrund og en titel af 
advokat, har i årtier gemt sig en 
interesse for biler. Gitte Seeberg 
gjorde i en overgang gamle biler 
til sin hobby og da hun i begyn-
delsen af 1990’erne var den gla-
de ejer af Mazda-sportsvognen 

MX5, var hun medstifter af den 
danske afdeling af MX5-klubben.

”Jeg kan ikke sige dig, hvordan in-
teressen for biler på den måde kom 
snigende ind på mig, men det gjor-
de den altså,” siger Gitte Seeberg 
og vender tilbage til den mere pro-
fessionelle del af interessen.

”Sagerne er jo nogenlunde de 
samme som da jeg var politiker. I 
min tid med skattepolitik, var jeg 
med til at foreslå en registrerings-
afgift i stil med den tekniske afgift, 
som AutoBranchen Danmark er 
fortaler for i dag.”

”Der kommer også til at være mas-
ser af udfordringer i fremtiden. Vi 
hører mere og mere om førerløse 
biler. Uddannelse og rekruttering 
af nye lærlinge bliver et større og 
større tema. Og så er der al jura-
en – både den lokale i Danmark 
og i EU. Branchen er enormt spæn-

Gitte Seeberg kommer til Auto-
Branchen Danmark med erfa-
ring og tyngde. Nu vil hun ud 
at møde medlemmerne og 
høre, hvad de mener er vigtigt 
for branchen.

AutoBranchen Danmarks nye di-
rektør har lige været på Folkemø-
de i sin nye rolle.

Der mødte hun medlemmer og 
medarbejdere, politikere og sam-
arbejdspartnere, og hun ser frem 
til at se endnu mere til medlem-
merne, når hun for alvor er tiltrådt 
i jobbet til august.

”Det handler jo for os alle om at 
kunne løse de opgaver, som er 
vigtige for medlemmerne. Derfor 
glæder jeg mig til at lære dem at 
kende og høre, hvad de forventer 
af os og synes, at vores organi-
sation bør lave,” siger Gitte 
Seeberg, der sidste sommer for-

Nyt
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dende, synes jeg,” fortsætter Auto-
Branchen Danmarks kommende 
direktør.

Med sin baggrund kommer Gitte 
Seeberg med en vis tyngde. Da 
hun i sommeren 2016 forlod sit for-
rige job som generalsekretær i 
WWF (Verdensnaturfonden), var 
det med følgende skudsmål fra be-
styrelsesformand Steen Risgaard:

”Jeg vil især fremhæve, at hun har 
været en stærk og markant skik-
kelse i offentligheden, og dermed 
har gjort WWF meget synlig.”

AutoBranchen Danmarks besty-
relsesformand Hans-Jørgen Jør-
gensen knyttede disse ord på, da 

han præsenterede Gitte Seeberg 
i sin organisation:

”Vi får nu en direktør, der har er-
faring og gennemslagskraft. Hun 
kan skabe opmærksomhed om 
vores mærkesager. Der står re-
spekt om hende, og så er hun 
dygtig.”

På den led synes der at være enig-
hed om, hvem AutoBranchen Dan-
marks nye direktør er. 

Gitte Seeberg deltager naturligvis 
på AutoBranchen Danmarks års-
dag den 6. september hos My Ga-
rage i Vejle.

Sagerne er jo 
nogenlunde de samme 
som da jeg var 
politiker. I min tid med 
skattepolitik, var jeg 
med til at foreslå en 
registreringsafgift i stil 
med den tekniske afgift, 
som AutoBranchen 
Danmark er fortaler for 
i dag

Nyt

Gitte Seeberg i debat med Mogens Kjærgaard Møller, Lea Wermelin og Martin Ågerup
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Dygtig biltyv bruger falsk kørekort
En biltyv huserer med falsk kørekort – senest i Thisted, men tidlige-
re flere steder på Sjælland.

Højland Biler i Thisted har fået stjålet en Mercedes. Biltyven benyt-
tede et velgennemført falsk kørekort og er velkendt af politiet, som 
advarer andre mod samme trick.

En mand fra Sjælland ringede i begyndelsen af juni til Højland Biler 
i Thisted og spurgte om en prøvetur i en Mercedes. Aftalen blev, at 
han skulle prøvekøre bilen sidst på ugen.

Kunden havde forklaret, at han havde solgt et anlægsgartneri på 
Sjælland. Undersøgelser viste, at gartneriet har eksisteret med en 
ejer af samme navn som på kørekortet. Men det var nedlagt.

Samme biltyv har huseret flere steder på Sjælland. Kørekortet er 
falsk, cpr-nummer er falsk. Navnet er formentlig også falsk. Ifølge 
politiet er falskneriet uhyre veludført.

KORT•NYT

Nye regler om databeskyttelse
Justitsministeriets betænkning om databeskyttelsesforordningen er 
udkommet. Justitsministeriet afholdt derfor midt i juni stormøde for 
virksomheder og myndigheder, for at forklare de regler, som er be-
skrevet i betænkningen.

Hovedbudskaberne:
Betænkningen kan anvendes som juridisk rettesnor for behandling 
af personoplysninger. De nye regler svarer i vidt omfang til gælden-
de ret – og hvis de nuværende regler følges, er man godt på vej. 
Forordningen indeholder også nyskabelser, som er gennemgået i 
betænkningen. Betænkningen vil ikke komme til at stå alene – der 
udarbejdes praktisk anvendelige vejledninger. Forslag til en ny per-
sondatalov sendes i høring inden sommerferien

Betænkningen og "slides" fra oplægget kan ses på justitsministeri-
ets hjemmeside.

En mere udførlig nyhed om emnet kan findes på AutoBranchen Dan-
marks hjemmeside www.abdk.dk.

Husk at virksom-
heden skal have en 
skriftlig rygepolitik
Har virksomheden ikke en ryge-
politik eller har virksomheden ikke 
oplyst sine medarbejdere om ry-
gepolitikken, kan virksomhedseje-
re risikere at få en bøde. Findes 
der til gengæld en rygepolitik på 
virksomheden, og er medarbejder-
ne bekendt med denne, kan det få 
konsekvenser for de medarbejde-
re, der ikke følger virksomhedens 
rygepolitik. 

I en nyere dom afsagt af Østre 
Landsret blev en medarbejder med 
31 års anciennitet bortvist for ryg-
ning. Virksomheden havde skær-
pet sin rygepolitik, for fortsat at 
kunne leve op til vigtige certifice-
ringsstandarder. Den skærpede 
rygepolitik betød, at rygning uden 
for de anviste områder fremadret-
tet ville medføre bortvisning. Ret-
ten fandt det påvist, at medarbej-
deren var bekendt med den skær-
pede rygepolitik. Selv ikke medar-
bejderens lange anciennitet gjorde 
en forskel.

Det er vigtigt, at man får lavet en 
skriftlig rygepolitik og tager stilling 
til, hvilke konsekvenser en over-
trædelse af reglerne vil have for 
medarbejderne.
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Forståelsen er skabt på Christiansborg

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Adskillige besøg hos politiker-
ne i Folketinget har skabt for-
ståelse mellem autobranchen 
og Christiansborg. Resultater-
ne bliver mest langsigtede.

Kalenderen har været pakket med 
møder på Christiansborg i foråret 
og først på sommeren. 

AutoBranchen Danmarks besty-
relse og vicedirektør Mads Eng-
berg har flere gange besøgt poli-
tikere fra begge fløje i Folketinget 
for at belyse registreringsafgiften 
og forklare problematikkerne om-
kring den. Og der er skabt en bed-
re forståelse mellem parterne.

”Jeg oplever stor lydhørhed. Poli-
tikerne er blevet mere og mere klar 
over, at den nuværende lov om re-
gistreringsafgift ikke er hensigts-
mæssig. Fordi den er så kompleks, 
giver den et ikke ensartet provenu, 
og det har vi givet dem en ny vin-
kel på”, siger AutoBranchen Dan-
marks bestyrelsesformand Hans-
Jørgen Jørgensen.

På Christiansborg har leasingpro-
blematikken skabt bulder og brag 
på gangene, og der er flertal for at 
lukke nogle huller, som har gjort, 
at leasingbiler har kunne slippe bil-
ligere i registreringsafgift.

Meldingerne fra skatteministeren 
lyder på, at det hul bliver lukket se-

nest efter sommerferien, men iføl-
ge Hans-Jørgen Jørgensen bliver 
det med en lappeløsning.

”Politikerne vil gerne lave om, men 
det er også blevet tydeligt for os, at 
det ikke kommer til at ske på den 
korte bane, for der er ingen, der har 
modellen, som kan afløse den nu-

værende. Ingen kan pege på den 
model, som kan få politisk flertal,” 
siger bestyrelsesformanden.

Hans-Jørgen Jørgensen slår alli-
gevel fast, at AutoBranchen Dan-
mark vil fortsætte dialogen med 
politikerne og hele tiden gøre pro-
blematikken tydelig.

Christiansborg
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AutoBranchen Danmark på Folkemødet 2017
Folkemøde

AutoBranchen Danmark fik gode 
løfter og kan regne med et møde 
om registreringsafgiften på Chris-
tiansborg.

Det var en vigtig essens fra debat-
ten om registreringsafgiften hos 
AutoBranchen Danmark på Folke-
mødet på Bornholm i uge 24. Git-
te Seeberg, AutoBranchen Dan-
marks kommende direktør, debat-
terede med skatteudvalgsformand 
Lea Wermelin (Soc.dem.), Mogens 
Kjærgaard Møller (Rådet for Sik-
ker Trafik) og Martin Ågerup (Tæn-
ketanken CEPOS).

Skatteudvalgets formand Lea Wer-
melin erkendte, at snakken om re-
gistreringsafgift har stået på i åre-
vis på Christiansborg, men mener 
dog, at der er ved at ske noget.

”Det er lidt svært at få den det sid-
ste skub videre, men det er no-
get, vi er meget optaget af. Når vi 
står her igen om et år, er der for-
håbentlig sket noget” sagde hun.

AutoBranchen Danmarks kom-
munikationschef Lisa Sandager 
Ramlow, lyttede med på den in-
teressante debat, hvor også FDM 
havde repræsentanter blandt til-
hørerne og bidrog til snakken. Hun 
var godt tilfreds med udbyttet.

”Vi er meget tilfredse med, at Lea 
Wermelin inviterede os til møde 
i nær fremtid. Hun lagde slet ikke 
skjul på, at registreringsafgiften 
fylder en del på Skatteudvalgets 
møder for tiden. Politikerne vil 
gerne lave den om,” siger Lisa 
Sandager Ramlow.

Skatteudvalget inviterer til møde
Lea Wermelin nævnte selv flere 
gange, at politikerne godt kan se 
fidusen i en mere teknisk baseret 
afgift – sådan som autobranchen 
også gerne ser den. De mangler 
bare løsningsmodellen.

Skatteudvalgsformanden repræ-
senterer selv Socialdemokratiet 
og hun var en varm fortaler for at 
beskatte brugen af bilen fremfor 
købet af bilen. Hun havde des-
uden bemærket, at andre partier 
på Christiansborg også snart sy-
nes modne til den idé.

Konklusionen på debatten var, at 
de kommunale budgetter skal med 
i regnestykket, fordi det er de kom-
munale udgifter, der kan spares 
på, når bilparken bliver skiftet ud 
til noget mere sikkert og giver fær-
re dræbte og kvæstede i trafikken. 
Det er nemlig kommunerne der 
betaler, når de kvæstede er ble-
vet udskrevet fra hospitalet.

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Lea Wermelin nævnte 
selv flere gange, 
at politikerne godt 
kan se fidusen i en 
mere teknisk baseret 
afgift – sådan som 
autobranchen også 
gerne ser den

Lea Wermelin
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AutoBranchen Danmark på Folkemødet 2017
Folkemøde

Mogens Kjærgaard Møller, Lea Wermelin, Martin Ågerup og Gitte Seeberg
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AutoBranchen Danmark på Folkemødet 2017
Folkemøde

Erhvervsuddannelserne skal have 
mere opmærksomhed i folkesko-
ler og hos de unge menneskers 
forældre. Sådan var konklusionen 
efter en særdeles god debat om 
uddannelse hos AutoBranchen 
Danmark på Folkemødet i Allinge.

Hvis der skal gøres mere for ud-
dannelserne, er i hvert fald Jens 
Henrik Thulesen Dahl, uddannel-
sesordfører i Dansk Folkeparti, 
parat til at finde en sum penge i 
statens budget. 

Det løfte gav han under AutoBran-
chen Danmarks debat på Born-
holm.

”Der er mange ting, vi kan gøre 
for at få flere unge med. Noget af 

Erhvervsuddannelser skal 
have mere opmærksomhed

det skal der måske penge til på 
et tidspunkt – det må vi så finde 
ud af, for vi skal have det her til 
at virke. Det er alt for vigtigt til at 
blive negligeret,” sagde Jens Hen-
rik Thulesen Dahl.

Foruden den fynske folketingspo-
litiker bestod debatpanelet af Jan-
nik Bay (Uddannelseschef, Dansk 
Arbejdsgiverforening) og Sidse 
Frich Thygesen (Tænketanken 
DEA).

De var alle enige om, at de dan-
ske erhvervsuddannelser – over 
en bred kam – fungerer rigtigt 
godt. Fælles for dem er bare, at 
alt for få af de unge ved nok om 
erhvervsuddannelserne før de 
skal vælge uddannelse.

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Mette Abildgaard (Kons.)

Jens Henrik Thulesen Dahl

Jannik Bay

Sidse Frich Thygesen
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AutoBranchen Danmark på Folkemødet 2017
Folkemøde

”Alle har hørt om gymnasiet, men 
mange unge aner intet om er-
hvervsuddannelserne. Det skal 
der gøres noget ved,” sagde Jens 
Henrik Thulesen Dahl og fik op-
bakning fra sine meddebattører.

Tilhørerne i teltet havde forskel-
lige baggrunde, i skolesystemet 
– folkeskoler, gymnasier, handels-
skoler og tekniske skoler. Alle bi-
drog til debatten og udfordrede 
de tre debattører ved at pege på 
forbedringer.

En uddannelseskonsulent på Tek-
nisk Skole i Roskilde bad politi-
kerne og arbejdsgiverne sætte 
penge af til, at de tekniske skoler 
kan lave opsøgende arbejde i fol-
keskolen, mens en elev på tek-

nisk skole fulgte op med, at ingen 
i folkeskolen havde talt med ham 
om at blive smed, men mange 
havde fortalt ham om gymnasiet.

”Først og fremmest har vi en kom-
munikationsmæssig udfordring 
med at gøre opmærksom på ud-
dannelsen,” slog uddannelses-
chefen for Dansk Arbejdsgiverfor-
ening, Jannik Bay fast.

Læs mere om emnet på side 24.
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AutoBranchen Danmark på Folkemødet 2017
Folkemøde

AutoBranchen Danmarks telt var 
velbesøgt på Folkemødet. Repa-
rationsgrænsen gav løftede øjen-
bryn. Sprøjtesimulatoren gav 
gode grin og sved på panden. 
Registreringsafgiften gav vanen 
tro anledning til debat.

Reparationsgrænsen
De fleste politikere kender til re-
parationsgrænsen. Den menige 
dansker tænker ikke over den i 
dagligdagen. Men på Folkemødet 
var den genstand for masser af 
snak og løftede øjenbryn, når 
AutoBranchen Danmarks medar-
bejdere fortalte de besøgende om 
den, og lod dem quizze om repa-
rationsgrænsens indvirkning på 
beskæftigelse og miljø.

”Det er helt tosset med den græn-
se. Hvorfor skrotte en bil, som 
fuldt forsvarligt kunne køre måske 
fem eller 10 år endnu? Jeg forstår 
det ikke. Hvem har bestemt det,” 
spurgte aarhusianeren Steen Gyl-
denkærne, der selv arbejder med 
CO2-udledning i landbruget.

Han kunne ikke få andet svar end, 
at det er en politisk beslutning. 
Det var også en politisk beslut-
ning, at man i to år midlertidigt 
havde hævet reparationsgrænsen 
til 75 procent for at øge beskæf-
tigelsen. Det havde den ønskede 
effekt - flere arbejdspladser, men 
de er tabt, siden grænsen igen 
blev sænket til 65 procent.

Massiv interesse for mærkesager
Aarhusianerens holdning var fæl-
les for hovedparten af de 700 Fol-
kemøde-deltagere, som tog quiz-
zen, da de lagde vejen forbi teltet 
på Ydermolen i Allinge. De syntes 
ikke, at en grænse på 65 procent 
gav mening, når det kostede både 
arbejdspladser og forurening.

Et par skilte i teltet forklarede re-
parationsgrænsens indvirkning på 
både beskæftigelse og miljø. Det 
fortalte således, at 700 arbejds-
pladser og 200 praktikpladser vil 
være forsvundet i 2020, hvis græn-
sen bibeholdes.

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Simone Olssen

Handelsskoleeleven Simone Olssen var Folkemø-
dets bedste med sprøjtepistolen. Hun scorede næ-
sten lige så mange point som simulatorens belgiske 
instruktør, men sejren kom bag på hende:

Jeg tror bare, at jeg lyttede godt ef-
ter, hvad han sagde, at man skulle 
gøre. Han var god til at forklare det, 
og så gjorde jeg som han sagde.

14 // NYT fra AutoBranchen Danmark 



AutoBranchen Danmark på Folkemødet 2017
Folkemøde

Skiltene fortalte også, at 3000 
ekstra biler blev skrottet i 2016. 
Produktionen af 3.000 nye biler 
vil koste det samme i CO2-ud-
ledning som 35.000 husstande. 

Kloge hænder
For at sætte ekstra fokus på ud-
dannelse og særligt autolakerer-
uddannelsen, havde AutoBran-
chen Danmark lejet en sprøjtesi-
mulator i Belgien – den blev sendt 
herop med en sprudlende engelsk-
talende instruktør. En stor flad-
skærm viste en bildør. Sammen 
med en sprøjtepistol og masser 
af interesserede mennesker, gav 
den højt humør, gode grin og en 
klar fornemmelse af, at det kræ-
ver præcision og godt håndelag 
at være autolakerer.

Handelsskoleeleven Simone Ol-
ssen vandt konkurrencen. Hun fik 
næsten lige så mange point som 
den belgiske instruktør plejer at 
ramme med sin store rutine.

I en ledig stund mellem sine man-
ge debatter forsøgte erhvervskvin-
den Stine Bosse sig også med 
sprøjtepistolen. Efter at hun har 
forladt direktørstolen i Tryg Forsik-
ring og helliger sig bestyrelsespo-
ster, har hun afsløret stor interes-
se for erhvervsuddannelser, og nu 
har hun snuset til autolakererfaget.

Køresimulator
Folkemødets gæster kan bruge 
tid på alverdens ting på Bornholm 
i de fire dage i juni. 

AutoBranchen Danmarks køresi-
mulator var en af dem, som vakte 
opsigt. I lighed med sidste år hav-
de benzinselskabet Q8 sat et ga-
vekort på højkant, hvor vinderen 
kunne løbe med brændstof for 
10.000 kroner. Den præmie hav-
de de færreste bilister lyst til at ig-
norere.

Politikerne deltog uden for kon-
kurrencen. Her var Høje Taastrups 
borgmester Michael Ziegler (C) 
bedst i hård konkurrence med 
blandt andre Joachim B. Olsen 
(LA). 

Michael Ziegler (Kons.)

Joachim B. Olsen (LA)

Pia Olsen Dyhr (SF)

Stine Bosse
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Med Diana Mønniche, der er Moms 
Director hos advokatfirmaet Bach-
mann/Partners som underviser, 
har AutoBranchen Danmark i be-
gyndelsen af juni været vært for to 
kurser i arbejdet med moms.

Spørgelysten var enorm på kur-
serne på Comwell i Kolding og 
Køge i juni. Efter fire og en halv 
time havde deltagerne fået en 
bunke ny viden med hjem og de-
res tilbagemeldinger fortæller om 

Momskurser vakte begejstring

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

brugbare kurser. 
Mange har brug for 
at få klar besked 
om, hvad de rent 
juridisk må og ikke 
må.

Derfor vil Auto-
Branchen Dan-
mark fortsætte arbejdet med at 
gøre medarbejdere hos medlem-
merne klogere på svære og sam-
tidig vigtige emner.

Jura

Diana er en virkelig god underviser, og vi fik 
svar på alt på et niveau alle kunne være med 
på - både nye og gamle i branchen. Super 
godt kursus og varigheden perfekt. Flere af 
dem for os på kontoret, det mangler vi lidt 
:-)

Vi har været på to kurser, dette her og et 
om leasing, det har været super gode un-
dervisere.

”Vi kan tydeligt mærke, at mom-
skurserne var efterspurgte. Dem 
kommer der flere af. Vi har også 
en masse viden om den nye per-
sondatalov, som medarbejdere 
hos især forhandlerne vil have 
god gavn af. Så vi vil sætte flere 
kurser op efter sommerferien,” si-
ger Lisa Bindner, der er leder af 
juridisk afdeling i AutoBranchen 
Danmark.

Ifølge Lisa Bindner spænd-
te deltagerne på momskur-
serne bredt fra økonomi-
medarbejdere over salg til 
ejere – alt afhængig af hvor 
store firmaerne er.

Lisa Bindner tager et hav af 
begejstrede tilbagemeldinger 
med sig. Et udpluk af dem er 
med her.

Rigtig godt kursus.

En fornøjelse at deltage i et kur-
sus med så kompetent en under-
viser. Stor respekt for Dianas både 
faglige indsigt og evne til at for-
midle. Vi fik meget med hjem fra 
dagen.     

Hvor er Diana fra 
Bachmann fantastisk 
og dygtig!!
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6. september inviterer Auto-
Branchen Danmark til endnu et 
brag af en årsdag, denne gang 
på My Garage i Vejle. Gitte 
Seeberg træder for første gang 
op på ølkassen som administre-
rende direktør for organisatio-
nen. Ole Schack, en af verdens 
absolut dygtigste mekanikere, 
deltager.  Den dygtige, charme-
rende og til tider flabede jour-
nalist og TV-vært Signe Molde 
stiller spørgsmål og binder det 
hele sammen. 

AutoBranchen Danmarks årsdag 
plejer at trække fulde huse. Også i 
2017 har organisationen lagt sig i 
selen for at gøre dagen festlig, for-
nøjelig og til en dag, hvor man går 
hjem med lidt større viden end man 
kom med.

På det helt unikke ”bilsted” My 
Garage i Vejle, kommer Ole 
Schack forbi. Ole Schack er en af 
meget få danskere i Formel 1. Han 
bliver kaldt en af verdens bedste 
mekanikere og han har da også 

Årsdag den 6. september 2017 
– sæt kryds i kalenderen

været med til at sætte verdensre-
korden i hurtige hjulskift. På en 
Red Bull-racer klarede han og kol-
legerne et hjulskift på under to se-
kunder for et par år siden.

Ole Schack har arbejdet sig op 
fra fejedreng i sønderjyske Søn-
der Hygum til optrædener på ver-
densscener med de ypperste ra-
cerbiler. Han giver kun sjældent 
interview, men arbejder særligt 
stærkt i kulissen hos Red Bull, 
hvor den 43-årige sønderjyde har 
været gennem hele sin Formel 
1-karriere.

Til at binde det hele sammen kom-
mer journalisten Signe Molde, der 
for tiden er kendt som knivskarp 
og humoristisk vært for Quizzen 
på DR2. Signe Molde har også 
arbejdet på Det Nye Talkshow på 
DR1 – blandt meget andet.

Sæt kryds i kalenderen. Endeligt 
program for dagen kommer se-
nere. Det samme gør muligheden 
for tilmelding.

Signe Molde

Ole Schack

6.

Årsdag
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Uddannelse

Autolakereruddannelsen var truet 
af såkaldt dimensionering, hvor 
ingen unge ville blive optaget på 
uddannelsens grundforløb uden 
en indgået uddannelsesaftale. Det 
ville koste dyrt for branchen og 
måske på sigt lukke uddannelsen.

Rådet for grundlæggende Er-
hvervsrettede Uddannelser har 
indstillet den endelige liste med di-
mensionerede uddannelser fra 
2018, til undervisningsminister Me-
rete Riisager, og på den liste frem-
går autolakereruddannelsen ikke.

LO, DA, Undervisningsministeriet 
samt Beskæftigelsesministeriet 
besluttede i sin afsluttende tre-
partsrapport fra november 2016, 
at autolakereruddannelsen fra 1. 
januar 2018, kun optager elever 
på grundforløb 2, med en indgået 

Hos Spettrup Autolak ånder che-
fen Lars Bo Frederiksen lettet op 
over, at autolakereruddannelsen 
slipper for kvoter og forringede ud-
dannelsesmuligheder.

Succes: 
Ingen kvoter på autolakerernes uddannelse

Malermester: Det har enorm betydning

// Anna-Marie Kold Jensen, uddannelsespolitisk chefkonsulent i AutoBranchen Danmark

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

uddannelsesaftale. En såkaldt ud-
dannelse dimensioneret med 
0-kvote. Begrundelsen var, at par-
terne mente, at der vil være en 
overproduktion af 71 faglærte auto-
lakerer i 2025, og dermed en årlig 
overproduktion på ca. 7 faglærte 
autolakerer, med den nuværende 
tilgang.

En såkaldt 0-kvote-dimensione-
ring på autolakereruddannelsen 
ville, efter AutoBranchen Dan-
marks vurdering, lukke uddannel-
sen på sigt og føre til mangel på 
faglærte autolakerere. En 0-kvote 
vil heller ikke bidrage til treparter-
nes målopfyldelse af 8-10.000 fle-
re praktikpladser årligt. 

Den beslutning tog AutoBranchen 
Danmark derfor i efteråret 2016 
kraftigt afstand fra. 

Han mener, at det gør en kæmpe 
forskel for branchen, at der er frit 
optag på uddannelsen – også i 
fremtiden, en enorm betydning for 
såvel branchen som for skolen.

”Vores uddannelsespolitiske ar-
bejde i foråret 2017, har hoved-
sageligt koncentreret sig om, at 
omdimensionere uddannelsen, til 
en uddannelse med frit optag på 
grundforløb 2.  Vi har været i dia-
log med Undervisningsministeri-
et, organisationer og Teknisk Sko-
le Silkeborg, som er landsskolen. 
Og som det ser ud nu, kommer vi 
i mål med vores ønske". Siger An-
na-Marie der betragter resultatet 
som en stor sejr for hele autobran-
chen. 

”Vi har behov for at kunne rekrut-
tere faglærte autolakere også i 
fremtiden. Ledigheden er lav in-
denfor faget og antallet af praktik-
aftaler steg i 1. kvartal fra 2016 til 
2017 med 69 procent. Det tegner 
godt for branchen og for de unge 
mennesker, der søger faget.”

”Vores fag ville blive meget ramt 
af det. Faktisk tror jeg ikke, at ret 
mange er klar over, hvor slemt det 
ville have været,” siger Lars Bo 
Frederiksen, der mener, at bran-
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Uddannelse

Regeringens ekspertgruppe for et 
nyt styrket voksent-, efter- og vi-
dereudannelsessystem (VEU) har 
visioner for, hvordan det offentlige 
efteruddannelsessystem bliver 
mere enkelt, til gavn for både med-
arbejdere og virksomheder.

Visionen for eksperternes anbefa-
ling er, at VEU-systemet i fremti-
den giver den enkelte medarbej-
der mulighed for, at være kompe-
tent hele arbejdslivet.  Systemet 
skal være overskueligt, sammen-
hængende for brugerne og tilgæn-
geligt hele livet.

Det lyder lovende og er i tråd med 
AutoBranchen Danmarks ønsker.

"Det er altafgørende for vores med-
lemmer, at de oplever et efterud-

Succes: 
Ingen kvoter på autolakerernes uddannelse

Ekspertgruppe tegner lovende

// Anna-Marie Kold Jensen, uddannelsespolitisk chefkonsulent i AutoBranchen Danmark

dannelsessystem som er fleksibelt 
og i stand til at tilgodese de enkel-
te medarbejderes og virksomhe-
ders behov. Især de kortuddanne-
de er udfordrede af et stigende 
kompetencebehov, og nye jobpro-
filer kræver nye kompetencer, som 
systemet ikke kan løfte i dag", si-
ger Anna-Marie Kold Jensen og 
fortsætter:

"I Autobranchen Danmark er vi ud-
fordret af et arbejdsmarked i ud-
vikling og derved hurtigt skift i be-
hovet for nye kompetencer. Det er 
en naturlig følge af den nye tekno-
logi i bilerne og digitalisering af ar-
bejdsprocesser. Derfor glæder det 
os meget, at eksperterne anbefa-
ler fokus på digitale kompetencer."

chen ville opleve mangel på ele-
ver om forholdsvis få år.

”Vi ville ikke få uddannet tilstræk-
keligt mange, og vi ville dermed 
ikke have svende nok.”

Der er en stigning i antallet af prak-
tikpladser på vej. Faktisk er antal-
let af praktikpladsaftaler steget væ-
sentligt i første kvartal i år. Og Lars 
Bo Frederiksen erkender, at der i 
branchen ikke altid har været gjort 
en indsats for at få elever ind.

”Vi har ikke tænkt nok på at vide-
reføre vores fag. Det skal vi blive 
bedre til. Jeg håber, at ordningen 
med både pisk og gulerod kan 
hjælpe,” siger han og hentyder til 
trepartsaftalen mellem LO, DA og 
regeringen. Den indeholder øko-
nomisk gevinst til virksomheder, 
der tager elever og en form for straf 
til de virksomheder, som ikke ta-
ger elever ind.
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Registreringsafgiftsloven er ændret
Indfasningen af registreringsafgift for el- og pluginhybridbiler er 
udsat.

Forslaget om blandt andet udsættelse af indfasning af registre-
ringsafgift  for el- og pluginhybridbiler er blevet vedtaget. Loven 
træder i kraft pr. 1. juli 2017. Ændringerne for eldrevne køretøjer 
og pluginhybrid biler samt fradrag for batterikapacitet har virkning 
allerede fra og med den 1. januar 2017. Ændrede regler om brænd-
stofforbrugsafgift og vægtafgift træder i kraft pr. 1. juli 2018.

Blandt andet betyder det, at indfasningen af registreringsafgift for 
eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler udsættes med to år. Såle-
des videreføres afgiftsniveauet for 2016 i perioden 2016-2018, og 
alle de efterfølgende satstrin udskydes tilsvarende med to år.

Læs mere om ændringerne på AutoBranchen Danmarks hjemme-
side www.abdk.dk og på SKATs hjemmeside under ”Nyhedsbrev”. 

KORT•NYT

AFGIFTER

100% Autotjek på egne ben 
AutoBranchen Danmark træder ud af 100% Autotjek-samarbejdet og forretningsudvalget med virkning fra den 
1. oktober 2017. 100% Autotjek blev til i et samarbejde mellem brugtbilforhandlere, AutoBranchen Danmark og 
FTZ Autodele & Værktøj A/S. Konceptet er nu på et niveau, hvor AutoBranchen Danmark ser muligheden for at 
fokusere på nye aktiviteter til gavn for sine medlemmer.

Konceptet 100% Autotjek ejes og drives fremadrettet alene af FTZ Autodele & Værktøj A/S.

Medlemmer af 100% Autotjek, som er medlem af AutoBranchen Danmark, vil fortsat kunne trække på AutoBran-
chen Danmarks services og fordele efter den 1. oktober 2017.  Der vil komme yderligere information til medlem-
merne af 100% Autotjek frem mod den 1. oktober.

20 // NYT fra AutoBranchen Danmark 



Afgifter og leasing: 
Ny fordelsaftale til medlemmer

// Lisa Bindner, juridisk chef i AutoBranchen Danmark

Få rabat på kompetent skatteråd-
givning gennem medlemskabet i 
AutoBranchen Danmark.

AutoBranchen Danmark har ind-
gået fordelsaftale med to kapaci-
teter fra vores SKAT taskforce, 
Christian Falk Hansen og Diana 
Mønniche. En af mulighederne er, 
at medlemmer får adgang til at 
ringe og få et hurtigt råd uden be-
regning og få fast rabat på det ar-
bejde, skatterådgiverne udfører 
for jer. 

Både Diana Mønniche og Christi-
an Falk Hansen har repræsente-
ret forhandlere i sager om over-
flytning af avance. De har i fæl-
lesskab stået for undervisning på 
leasingkurser, så medarbejdere 
hos medlemmer, som har delta-
get på dem, vil kende de to råd-
givere. Endelig har Diana Mønni-
che af flere omgange undervist 
medlemmer i moms – senest i 
Kolding og Køge i juni.

Diana Mønniche leder Bachmann/Partners auto-
motive afdeling og har en baggrund både i advokat- 
og revisionsbranchen samt SKAT, og arbejder i dag 
primært med rådgivning om moms og afgifter, lige-
som hun fører sager inden for moms- og afgiftsom-
rådet. Diana har særligt specialiseret sig i de moms- 
og afgiftsmæssige problemstillinger, som auto-og 
leasingbranchen konstant berøres af.
 
Profilsager:
• EU-domstolssag - Sjelle Autogenbrug – brugtmomsordningen
• Registreringsafgiftssager – overflytning af avance, eksportgodtgø-

relse, forholdsmæssig registreringsafgift
• Sager vedrørende brug af prøveskilte 
• Beslaglæggelse af biler
• Beskatning af værdi af fri bil
• Lønsumsafgift
• Told, herunder tarifering af importerede og eksporterede varer
• Skatte- og afgiftsstraffesager, herunder bødeforhandlinger med SKAT

Christian Falk Hansen (H) har arbejdet med skat-
te- og afgiftsret i TVC Advokatfirma siden 2001. 

Christian har gennem årene beskæftiget sig med en 
bred vifte af skatte- og afgiftsmæssige problemstillin-
ger, og har ført et ganske betydeligt antal sager ved 
de administrative klageinstanser og ved domstolene.

Christian har med succes bl.a. ført sager omkring:
• Registreringsafgift
• Regler for brug af prøveskilte og eksportnummerplader
• Beslaglæggelse af biler
• Beskatning af værdi af fri bil
• Befordringsgodtgørelse og befordringsfradrag
• Sager om maskeret udlodning (hovedaktionærsager)
• Omstruktureringer og virksomhedsoverdragelser
• Skatte- og afgiftsstraffesager
• Leasing

Fordelsaftale

Se alle de fordele på AutoBran-
chen Danmarks hjemmeside 
www.abdk.dk -> Medlemsfor-
dele -> Fordelsaftaler.
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Bilsalg

Bilsalget på vej mod ny rekord

// Mads Nørr Jørgensen, økonom i kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Bilsalget er steget med knap 3 
procent i maj 2017 set i forhold til 
maj sidste år. Efter et lavere bil-
salg i april 2017 sammenlignet 
med samme måned året før, er 
antallet af nyregistreringer i maj 
2017 på niveau med maj 2016. 
Det viser nye tal. Ser vi på perio-
den fra januar til maj er bilsalget 
steget med godt 6 procent fra 2016 
til 2017.

”Den danske samfundsøkonomi 
bliver fortsat bedre, og forbruger-
tilliden er derfor også positiv. Sam-
tidig er renteniveauet meget lavt 
og leasing er blevet en mere po-
pulær finansieringsmulighed 
blandt private og erhverv. Alt det-
te medfører en øget efterspørg-
sel på biler”, forklarer Mads Eng-
berg, vicedirektør i AutoBranchen 
Danmark. 

Jan. - maj. 2017 Jan.- maj. 2016 Vækst
 Antal Andel Antal Andel

A - Mikro 18.205 18,3% 19.510 20,8% -6,7%

B - Mini 24.742 24,9% 22.701 24,3% 9,0%

C - Lille mellemklasse 20.124 20,3% 19.804 21,2% 1,6%

D - Stor mellemklasse 8.523 8,6% 9.257 9,9% -7,9%

E - Øvre mellemklasse 2.474 2,5% 1.261 1,3% 96,2%

F - Luksus 34 0,0% 40 0,0% -15,0%

M - MPV 7.979 8,0% 6.480 6,9% 23,1%

S - Sport 254 0,3% 298 0,3% -14,8%

J - SUV 15.952 16,1% 13.515 14,4% 18,0%

Øvrige 988 1,0% 726 0,8% 36,1%

Total 99.275 100% 93.592 100% 6,1%

Kilde: DMR, Danmarks Statistik og AutoBranchen Danmark
Anm.: Kategorien ”Øvrige” indeholder personbiler, som ikke tilhører et af segmenterne, samt de personbiler, hvor det  ikke er muligt at 
se, hvilket segment de tilhører.

Antal nyregistrerede personbiler, jan. - maj 2017

Det er især de større biler, som har 
set en stigning i salget i maj 2017 
sammenlignet med maj 2016.

Ser vi nærmere på bilsegmenter, 
er især bilsalget af øvre mellem-
klassebiler steget. Salget er dob-
belt så stort i perioden fra januar 
til maj i 2017 set i forhold til sam-
me periode sidste år. MPV’er og 
SUV’er er også steget i populari-
tet. I perioden fra januar til maj 
2017, steg antallet af nyregistre-
ringer for MPV’er og SUV’er med 
hhv. 23 og 18 procent. Mikrobiler 
har set et fald på knap 7 procent.

De mest solgte bilmodeller i maj 
2017 var Peugeot 208, Volkswa-
gen Up! og Volkswagen Passat.

22 // NYT fra AutoBranchen Danmark 



Bilforhandlerne ser positivt på fremtiden

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Danske bilforhandlere har en 
god tro på den nærmeste frem-
tid. Det hænger sammen med 
et godt salg af biler i de første 
måneder af 2017.

Bilforhandlerne i Danmark har po-
sitive forventninger til fremtidens 
omsætning og beskæftigelse.

Det viser nye tal fra Danmarks 
Statistik. 

”Vi har indtil videre set et meget 
højt bilsalg i 2017. Der er næppe 
tvivl om, at det er en væsentlig år-
sag til, at året har budt på en sti-
gende tendens i bilforhandlernes 
forventninger til omsætning og 
beskæftigelse”, siger Mads Eng-
berg, der er vicedirektør i Auto-
Branchen Danmark.

Der er solgt 77.548 personbiler i 
Danmark fra januar til og med april 
2017. Det er en stigning på 7,1 
procent i forhold til samme perio-
de sidste år.

”En god grund til det høje salg er 
formentlig, at renten er meget lav 
for tiden, og at registreringsafgif-
ten nu har været sænket to gan-
ge. Aktiviteten på markedet er der-
for meget stor”, fortsætter Mads 
Engberg.

Forbrugernes overordnede for-
ventninger har på samme vis også 

været stigende i 2017 efter de 
ramte et lavpunkt i december 
2016. Specifikt har forbrugerne 
generelt større tiltro til deres egen 
og Danmarks økonomi.

”Når forbrugerne ser positivt på 
fremtiden kan man forvente, at de 

i langt større grad vil gå ud og 
foretage større køb. Dette er gode 
nyheder for autobranchen”. Mads 
Engberg forventer, at det høje ak-
tivitetsniveau i autobranchen vil 
forsætte i samme stil et stykke tid 
endnu.

Når forbrugerne ser positivt på fremtiden 
kan man forvente, at de i langt større grad 
vil gå ud og foretage større køb. Dette er 
gode nyheder for autobranchen

Statistik
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Flere unge får praktikpladser 

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Således har 69 procent flere unge 
fået praktikplads på det område i 
forhold til samme periode i 2016.

”Den positive udvikling i antallet af 
indgåede praktikpladser er glæde-
lig. Især fordi trepartsaftalen fra 
august 2016 havde fokus på op-
rettelse af flere praktikaftaler, og 
det må vi sige, at vores branche 
er godt i gang med at efterleve”, 
siger Anna-Marie Kold Jensen, der 
er uddannelsespolitisk chefkonsu-
lent i AutoBranchen Danmark.

Sammen med andre dele af bran-
chen har AutoBranchen Danmark 
arbejdet for at få afbureaukratise-
ret praktikpladsområdet. Hensig-

ten er at sørge for, at virksomhe-
derne oplever mindst muligt ad-
ministrativt besvær på praktik-
pladsområdet – vel at mærke uden 
at elevers og praktikvirksomhe-
ders retsstilling svækkes.

På Folkemødet på Bornholm var 
fremtiden for erhvervsuddannel-
serne et tema for AutoBranchen 
Danmark. 

Debatten havde mange gode in-
put og konkluderede, at de unge 
har for lidt viden om erhvervsud-
dannelserne, så parterne skal 
være bedre til at gøre opmærk-
som på uddannelserne. Det kan 
du læse mere om på side 12.

Uddannelsen til autolakerer 
har oplevet en stor stigning i 
første kvartal af 2017. Det er 
glædeligt, da der er udsigt til 
mangel på faglært arbejds-
kraft i fremtiden.

Næsten 400 unge har i første kvar-
tal af 2017 indgået en praktik-
pladsaftale i autobranchen. Ge-
nerelt set er det en stigning på 16 
procent i forhold til året før.

Endnu mere glædeligt er det, at 
stigningen er størst indenfor auto-
lakereruddannelsen og karrosse-
riuddannelsen – de såkaldt ”små” 
uddannelser i autobranchen.

Uddannelse
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Rusten bliver bekæmpet i fællesskab

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Det nyetablerede brancheråd for 
rustbeskyttere mødtes i juni for 
anden gang.

Rustbeskyttere, bilimportører, Tek-
nologisk Institut, FDM og Dansk 
Bilbrancheråd med flere, har fun-
det sammen og mødtes hos Auto-
Branchen Danmark i Taastrup. 
Flere ønsker også at komme med 
ved bordet.

Ifølge konsulent Finn Larsen fra 
AutoBranchen Danmark er der et 
behov for noget fællesskab og 
fælles fodslag i denne gren af 
autobranchen.

Således vil man udvikle forskel-
ligt informationsmateriale, som er 
relevant for alle. Det skal være 

rettet mod alle i branchen, hvad 
enten de sælger rustbeskyttelse, 
udfører det, informerer om det el-
ler køber det.

”Vi diskuterede blandt andet mu-
ligheden for uddannelse til sprøj-
teoperatører og udvikling af fæl-
les sprøjteskemaer til branchen,” 
fortæller Finn Larsen.

”Med brancherådet er det muligt 
at udvikle undervisningsforløb, 
der kan tilbydes på tværs af pro-
dukterne. Der er nemlig enighed 
om, at uddannelse er nødvendig. 
Det er også vigtigt, at medarbej-
derne, som sprøjter og færdes på 
værkstederne ved, hvordan miljø 
og arbejdsmiljø skal håndteres, 
fortsætter Finn Larsen.

Nyt

Sprøjteskemaer er vejledninger 
til behandling af mærke og model 
fra de enkelte bilproducenter. 
Sprøjteskemaerne er vigtige, for-
di bilerne bliver mere komplekse 
og retningslinjerne fra bilprodu-
centerne er forskellige.

AutoBranchen Danmark har taget 
opgaven med at indhente oplys-
ningerne fra bilproducenterne og 
stille dem til rådighed for den sam-
lede branche.

Finn Larsen konstaterer, at alle, 
der har meldt tilbage, at de er in-
teresserede i brancherådet vil bli-
ve kontaktet inden næste møde 
den 22. september.

NYT fra AutoBranchen Danmark // 25



Nyt

AUTOUDDANNELSER PÅ BUSINESS COLLEGE SYD I MOMMARK

Bilsælgeruddannelsen
Til dig der er bilsælger, og ønsker 
at opkvalificere dig. Eller dig der er 
ny i autobranchen, eller har en for-
tid som mekaniker eller lagereks-
pedient.

Opstart: 9. oktober.
Åben for tilmelding frem til 8. sep-
tember.

Grundlæggende lederuddannelse
Uddannelsen henvender sig til dig der:
• lige er udnævnt leder
• har ambitioner om en lederstil-

ling
• ingen lederuddannelse har

Uddannelsen har fokus på lederrollen 
på det operationelle niveau, hvor du 
får træning og inspiration til din egen 
daglige personaleledelse.

Opstart: 28. november
Åben for tilmelding frem til 1. no-
vember.

AutoBranchens 
Akademiuddannelse 
Til dig der går målrettet efter at blive 
fx filialchef, afdelingsleder eller må-
ske eftermarkedschef i fremtiden.

Forventet opstart: Uge 36.

AutoBranchen Danmark 
Finans Open 2017 - Semifinale
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Nyt

Kalender

Nyt

Bliv opdateret, tjek kalenderen på vores hjemmeside. 
www.autobranchendanmark.dk/kalender

0629
SEPTEMBERAUGUST

ONSDAGTIRSDAG

ÅrsdagSkadestaksering i 
FORSI for øvede 
brugere

30 0317
AUGUST SEPTEMBERAUGUST

ONSDAG SØNDAGTORSDAG

DHL Stafet i 
København

AutoBranchen 
Danmark Finans 
Open - Finale

DHL Stafet i 
Aarhus

Nye medlemmer
Bil centrum
Stagehøjvej 6D
8600 Silkeborg

Lumbye Biler
Nrd. Ringvej 1
4800 Nykøbing Falster

Autokommission
Gartnervej 3
9200 Ålborg SV

Intopit
Farvervej 1
8800 Viborg

Køge Bilcenter
Kirkehøjen 2 
4600 Køge

Nakskov Bilcenter ApS
Højevej 11
4900 Nakskov

Elkjærgruppen Næstved ApS
Tømrevænget 9
4700 Næstved

Piralux Auto ApS
Ferslevvej 1 A
8230 Svenstrup

Maj - juni 2017
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Lav annoncepris

100% ejet af danske bilforhandlere med 
mere end 500.000 besøgende pr. måned

En af Danmarks største portaler for brugte 
biler og motorcykler

Trafikskabende redaktionelt indhold som 
biltest, nyheder og forbrugerguides


